Προαναγγέλλει ο Γ. Χουλιαράκης με εγκύκλιό του

ÓÅË. 7

Οι τράπεζες στρέφονται και εναντίον τους

ÓÅË. 12

Μέσα σε 7 χρόνια το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 40%

ÓÅË. 11

Από το ρετιρέ
Κόβονται κατά 3,063 δισ. Στον σταυρό
ευρώ οι συντάξεις!
οι εγγυητές! βρέθηκαν στο υπόγειο
Από 25,315 δισ. ευρώ που ήταν το 2018,
μειώνονται οι δαπάνες στα 22,252 δισ. ευρώ!

Υπέγραψαν για δάνειο που πήρε κάποιος δικός τους
και τώρα τους κυνηγάνε για να τους πάρουν ό,τι έχουν
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τα νοικοκυριά...

Πολυτέλεια η ρήξη με τη Ρωσία

Δεν μας περισσεύουν οι φίλοι, για να κάνουμε εχθρούς...

Π

ολυτέλεια είναι η σύγκρουση με τη Ρωσία που ξαφνικά επέλεξε η κυβέρνηση,
χωρίς να έχουν φανεί κάποια σύννεφα στις
ελληνορωσικές σχέσεις. Αντίθετα, άλλη ήταν
η εικόνα που είχε δημιουργηθεί και από τη
συνάντηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ
Πούτιν. Να μας περίσσευαν οι φίλοι, αρκετοί

Εκεί φθάσαμε...

ματίες, ακόμη και από Δεσποτάδες και Αγιορείτες, για να χαλάσει το ντιλ, χωρίς όμως
να δοθούν στη δημοσιότητα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Και για όλα αυτά δεν είχε
ακουστεί λέξη κατά τη διάρκεια των πολύμηνων διαπραγματεύσεων Κοτζιά – Ζάεφ.
Δεν αμφισβητούμε τίποτα, παραμένουμε όμως
ÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔH ÓÅËÉÄA 2

ΑΠΟΤΟΝΠΟΥΤΙΝΣΤΟΝΤΡΑΜΠ

= «Ζουν» με επίδομα
360 ευρώ τον μήνα...
Απίστευτο, δεν το χωρούσε ο νους
πριν από κάποια χρόνια ότι θα φθάναμε στο σημείο να είναι άνεργοι
γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί.
Να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τα άκρως απαραίτητα για την
επιβίωσή τους. Και τελικά, θα τους
δίνονται 360 ευρώ τον μήνα, για
3 έως 9 μήνες, ανάλογα με τον
χρόνο ασφάλισής τους, σύμφωνα με υπουργική απόφαση. Και
τους υπόλοιπους μήνες πώς θα
ζουν, Αλέξη, αυτοί και η οικογένειά τους, αφού το επίδομα δεν
θα είναι μόνιμο;
Κατά τα άλλα, πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι πέτυχε να έχει πλεονάσματα 3,5% για αρκετά χρόνια.
Μόνο που είναι ματωμένα από ένα
σωρό κόσμο, στον οποίο προστέθηκαν δικηγόροι, μηχανικοί και
γιατροί.
Έτσι, για να έχουμε μια γεύση
της... Ανάπτυξης που... έρχεται.

Βρήκαμε λεφτά...
- Πενιχρά προς το παρόν τα ανταλλάγματα της Ουάσινγκτον
Θα
πουλάμε
βίζες!
- Το ρωσικό ΟΧΙ στη Συμφωνία των Πρεσπών εξόργισε το Μαξίμου - Με 400.000 ευρώ κατάθεση
ÑåðïñôÜæ óôη óåëίδα 10

ή επένδυση για την κάθε μία

εννάει ιδέες το μυαλό των κυβερνώντων
βλέποντας το Ταμείο να είναι μείον. Έχει αποΓδειχθεί
ότι η ελληνική βίζα ως... προϊόν έχει ζή-

Τους εγκαταλείψαμε, Αλέξη;

Στα οικογενειακά η πολιτική αντιπαράθεση

Μπλέκουν τα
αδέλφια του Τσίπρα

óåë. 12

Συνωστισμός
υποψήφιων
δημάρχων στη ΝΔ

óåë. 8

Σύμφωνο συμβίωσης
Μητσοτάκη – Μεϊμαράκη
óåë. 8

Πού θα πάει η ομηρία
των δύο στρατιωτικών μας
από τον ίδιο τον Ερντογάν;
Γ

ια πέμπτη φορά η... ανεξάρτητη Δικαιοσύνη του Ερντογάν απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης των δύο στρατιωτικών
μας, του Δημήτρη Κούκλατζη και
του Άγγελου Μητρετώδη, που
κρατούνται πάνω από 140 ημέρες στην Αδριανούπολη, χωρίς
μάλιστα να έχει απαγγελθεί κατηγορία εναντίον τους. Συνελήφθησαν γιατί παραβίασαν τα
τουρκικά σύνορα στον Έβρο την
ώρα που έκαναν περίπολο. Ωμό
πρόσχημα, με τις αποδείξεις

1) Ανήκοντας στους ρεαλιστές, αλλά
όχι στους … πολύ ρεαλιστές, υποστήριζα τον λογικό ελληνικό συμβιβασμό, τη
σύνθετη δηλαδή ονομασία για λύση του
«μακεδονικού προβλήματος».
Με τη σύνθετη ονομασία να ορίζει
καθαρά τον γεωγραφικό και μόνο χαΤου
ρακτήρα του όρου «Μακεδονία» (erΛΑΟΚΡΑΤΗ
ga omnes), μιας κι οι γείτονές μας, σλαΒΑΣΣΗ
βογενείς, αλβανογενείς και ό,τι άλλο,
Φιλολόγου
κατοικούν (και) σε ένα κομμάτι του γε– Συγγραφέα
ωγραφικού χώρου της Μακεδονίας. Λύση, όμως, χωρίς… ιησουίτικες αμφισημίες, που, κατά βάθος, θα αναιρούν την καθαρότητα
του γεωγραφικού προσδιορισμού.
2) Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ανησυχώντας για τα τεκταινόμενα, κυρίως γιατί ήταν έκδηλη η γεωπολιτικού χαρακτήρα βούληση των ευρωδυτικών επικυρίαρχών μας, δημοσίευσα κείμενο
με τον εύγλωττο τίτλο: «Το κεντρί του μακεδονισμού»,
θέλοντας να τονίσω το αυτονόητο, πως δηλαδή το μέγα επίδικο του «προβλήματος», ως γενετική του ρίÓÕÍÅ×ÅÉÁ ÓÔÇ ÓÅËÉÄÁ 5

ÄéáâÜóôå óôéò

τηση. Είναι λίρα εκατό για όσους θέλουν να έρχονται συχνά στη χώρα μας και να μένουν όσο
καιρό θέλουν. Και στήθηκε αμέσως το μαγαζί,
που μάλιστα είναι γωνία. Και μπήκε και η... διατίμηση: Καταθέτοντας 400.000 ευρώ (το λιγότερο), ο πολίτης τρίτης χώρας παίρνει αμέσως
τη «χρυσή βίζα», με ανοιχτή άδεια παραμονής.
Το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
έχει βγάλει πλήρη... τιμοκατάλογο για κάθε περίπτωση, ο οποίος πρόκειται τις επόμενες μέρες να ψηφισθεί από τη Βουλή, ως τροπολογία
σε σχετικό νομοσχέδιο, και να γίνει νόμος του
κράτους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τη

- Πλάτη στον Σουλτάνο η σιωπή του ΝΑΤΟ

Τα απόνερα
των «Πρεσπών»

ó. 13

σία ήταν αντίθετη στη Συμφωνία των Πρεσπών γιατί τα Σκόπια περνάνε στο αμερικανικό γήπεδο. Λες και η Μόσχα δεν δικαιούται να έχει τη δική της γεωπολιτική στρατηγική…
Εδώ η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού διαφωνεί με την παράδοση στις απαιτήσεις των Σκοπιανών. Και κυκλοφόρησε ότι
ήταν πίσω από λεφτάδες – μεγαλοεπιχειρη-

Πού πήγε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική;

Άνεργοι γιατροί,
δικηγόροι
και μηχανικοί!

29

από τους οποίους στις δύσκολες στιγμές την
κοπάνησαν ή σφύριζαν αδιάφορα, να έλεγες: «Ε, να χάσω κι έναν, δεν πειράζει, δεν
υπάρχει πρόβλημα»... Και το ότι δεν μας περισσεύουν οι φίλοι το βιώσαμε και το βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια του Γολγοθά που
ανεβαίνει ο ελληνικός λαός. Για κάθε ευρώ,
έβαζαν κι άλλα καρφιά στον σταυρό... Η Ρω-

αδιαμφισβήτητες. Καλοστημένος εκβιασμός η αρπαγή από
τον ίδιο τον Σουλτάνο, για να παζαρέψει με την κυβέρνηση την
παράδοση των οκτώ τούρκων
στρατιωτικών που διέφυγαν με
ελικόπτερο στη χώρα μας την
επομένη του πραξικοπήματος
εναντίον του.
Κανένα κράτος στο οποίο λειτουργεί η Δημοκρατία δεν θα
παρέδιδε ποτέ τους οκτώ τούρκους στρατιωτικούς ξέροντας ότι
τους περιμένει η κρεμάλα και
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όχι μια δίκαιη δίκη, που για την
Τουρκία είναι άγνωστη λέξη. Το
επιβεβαιώνει, άλλωστε, η σύλληψη και η φυλάκιση των δύο στρατιωτικών μας χωρίς να έχει διατυπωθεί η κατηγορία, ποιο είναι
το έγκλημά τους.
Πρόκειται για ξεκάθαρο εκβιασμό. Κρατάει ο Ερντογάν ομήρους
τα δύο παλικάρια μας εκβιάζοντας
την κυβέρνηση και ολόκληρη τη
χώρα: «Ή μου δίνεις, Τσίπρα, τους

οκτώ στρατιωτικούς που πήγαν να
με ανατρέψουν ή ξέχνα τους δύο
στρατιωτικούς που... παραβίασαν
μισό μέτρο τα σύνορά μου».
Η ανοχή έχει αρχίσει να εξαντλείται.
Λάθος του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα που δέχθηκε να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στις Βρυξέλλες,
στο περιθώριο της Συνόδου του
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Ο τουρισμός είναι η δύναμή μας,
αν τον αξιοποιήσουμε σωστά
= Μπορεί

να αποτελέσει τον... πύραυλο της Ανάπτυξης

υρίζουν ψητό, βλέπουν ότι ο τουΜ
ρισμός πετάει και έχουν βάλει στο
μάτι κολοσσοί του χώρου την εξαγορά

ξενοδοχείων πολυτελείας σε Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και όχι μόνο. Ακόμη και Κινέζοι ενδιαφέρονται.
Μόνιμα το «ΠΑΡΟΝ» φωνάζει ότι η
αξιοποίηση των τουριστικών πλεονεκτημάτων που έχει χαρίσει η φύση στην
Ελλάδα μας, που δεν τα έχει καμία άλλη χώρα, θα μπορούσε να είναι ο... πύραυλος της Ανάπτυξης και να προσφέρει ένα πλούσιο εισόδημα στον κάθε
Έλληνα.
Δυστυχώς, όμως, ποτέ καμία κυβέρνηση –ακόμη και ηγέτες μας με όραμα–
δεν έβαλε το κεφάλαιο «τουρισμός» ως
πρώτη προτεραιότητα για την οικονομι-

κή αυτοτέλεια της χώρας μας και του ελληνικού λαού. Αν το είχαν κάνει, δεν θα
είχαμε καταντήσει ζήτουλες της οικουμένης.
Οι ομορφιές μας είναι ο κράχτης. Αρκεί να τις αξιοποιήσουμε σωστά. Αυτό
είναι το «Α» και το «Ω» της ευθύνης των
πολιτικών μας κατ’ αρχάς αλλά και όλων
των οικονομικών παραγόντων του τόπου. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να στείλουμε στον αγύριστο το ΔΝΤ και τους...
«θεσμούς». Αρκετά μας ρήμαξαν...

Μεγάλη πηγή η κρουαζιέρα
Ήδη η Ελλάδα είναι ο τρίτος προορισμός
κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, μετά την
Ισπανία και την Ιταλία. Και οι εκτιμήσεις
για τον αριθμό των αφίξεων (χωρίς αναχωρήσεις) είναι: Πειραιάς 900.000, Μύ-

κονος 600.000, Κέρκυρα 700.000, Σαντορίνη 750.000, Κατάκολο 450.000,
Ρόδος 260.000, Ηράκλειο 240.000, Χανιά (Σούδα) 143.000, Πάτμος 110.000
και Κεφαλονιά και Ιθάκη 120.000 (έναντι 61.598 πέρυσι).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς
Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA), οι άμεσες
δαπάνες που κάνουν οι ταξιδιώτες κρουαζιέρας στην Ελλάδα έφτασαν το 2017
στα 546 εκατ. ευρώ, ενώ η Ιταλία εισέπραξε 5,4 δισ. ευρώ και η Ισπανία 1,4
δισ. ευρώ.
Αντιλαμβάνεται ο καθένας μας τα τεράστια περιθώρια αύξησης των εισπράξεων που έχει η Ελλάδα, αρκεί να αναβαθμίσουμε το «προϊόν» που προσφέρει
η ελληνική κρουαζιέρα.

Η διάρθρωση της Dimera Media Investments στην Ελλάδα

Χρήση του τίτλου
Στηρίζει τον ΕΔΟΕΑΠ «Μαύρο» στην ΕΡΤ από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους! «Μακεδονία»
αντί
Πλειστηριασμός των κτιρίων της ΑΕΠΙ για δεδουλευμένα!
η ΕΙΤΗΣΕΕ!

Διαβάστε ακόμα στο «Π»

Στην ατζέντα του
Τσίπρα παραμένουν
οι αιφνίδιες εκλογές
=Οι συντάξεις θα κρίνουν τον χρόνο
προσφυγής στις κάλπες

óåë. 9

Με αποκαλύψεις γαλάζιων σκανδάλων

«Βρώμικο πόλεμο» από
τον ΣΥΡΙΖΑ φοβάται η ΝΔ
=Στη μάχη των εκλογών

óåë. 8

Φώφη: Οι εκλογές
θα είναι ντέρμπι για τρεις

óåë. 9

Σταυρόλεξο οι ρυθμίσεις
για τα «κόκκινα» στεγαστικά
«Κούρεμα» μέχρι 40%
=Εθελοντική παράδοση του
ακινήτου στην τράπεζα

óåë. 11

Έχουμε και εδώ την πρωτιά...

Απεταξάμην την κληρονομιά...
=Θηλιά κατάντησε το ακίνητο,
λόγω φόρων

óåë. 12

Φοροκαταιγίδα 10,8 δισ.
ευρώ έρχεται για εκατομμύρια
φορολογουμένους
óåë. 11
Αβεβαιότητες και ανησυχίες για το μέλλον
της ευρωπαϊκής και διεθνούς κατάστασης
Ôïõ ×ÑÇÓÔÏÕ È. ÌÐÏÔÆÉÏÕ

óåë. 6

